
USNESENÍ
z 2. veřejného jednání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Rusava 

konaného dne 27. 02. 2023 v 18:00 hodin
v zasedací síni Obecního úřadu

Usnesení čl. 1/2/2023
ZO Rusava
určuje
ověřovatele zápisu a zapisovatele podle jmenného seznamu uvedeného v zápise.

Usnesení čl. 2/2/2023
ZO Rusava
schvaluje
program 2. veřejného jednání ZO Rusava.

Usnesení čl. 3/2/2023
ZO Rusava
bere na vědomí
souhrnné seznámení se zápisem a usnesením z 1. veřejného jednání ZO Rusava konaného dne 12. 12. 2022
včetně diskusních příspěvků bez výhrad.

Usnesení čl. 4/2/2023
ZO Rusava
bere na vědomí
činnost Rady obce Rusava za období od 13. 12. 2022 do 27.  02. 2023 podle zprávy přednesené starostou
obce vyplývající ze zápisů z jednání.

Usnesení čl. 5/2/2023
ZO Rusava
bere na vědomí
složení slibu člena zastupitelstva obce p. Jaroslava Mozoly. 

Usnesení čl. 6/2/2023
ZO Rusava
schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene č.OT-001030064363/003-MOPR mezi Obcí Rusava a spol. EG.D, a.s.,
se  sídlem v Brně, IČO 28085400,  která řeší  realizaci  stavby „Rusava, K_1460_4, p.  Bílek,  Kab. NN a
zmocňuje starostu obce Bohumila Škarpicha k podpisu smlouvy.

Usnesení čl. 7/2/2023
ZO Rusava
schvaluje
odprodej  části  obecních  pozemků  podle  zveřejněného  záměru  obce  vyplývající  z  geometrického  plánu
č.1327-146/2022 pro manžele Vladimíru a Václava Trefilovy v tomto rozsahu: 

parc.č. 2768/1 – travní porost, o výměře 182 m2 – nově parc.č. 2768/14
parc.č. 114/2 – travní porost, o výměře 2 m2 – nově parc.č. 2768/14
parc.č. 115/1 – ostatní plocha, o výměře 11 m2 – nově parc.č. 118

dále schvaluje
výkup části pozemků od manželů Vladimíry a Václava Trefilových v tomto rozsahu:

parc.č.st. 5 – zastavěná plocha, o výměře 48 m2 – nově parc.č. 114/2
parc.č. 118 – zahrada, o výměře 46m2 – nově parc.č. 120

Cena za majetkové převody pozemků se stanovuje ve výši 500,- Kč/m2, poplatky spojené s převodem budou
uhrazeny společným dílem. ZO zmocňuje starostu obce Bohumila Škarpicha k podpisu kupní smlouvy.



Usnesení čl. 8/2/2023
ZO Rusava
schvaluje
kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k bytové jednotce mezi Obcí Rusava a manžely Davidem a
Monikou Zelenými, bytem Rusava, s  předmětem bytové jednotky č.  275/1,  spoluvlastnických podílů  na
společných částech domu a pozemcích u nemovitosti č.p. 275. Poplatky spojené s převodem i vkladem na
katastr  nemovitostí  hradí  kupující.  ZO  zmocňuje  starostu  obce  Bohumila  Škarpicha  k  podpisu  kupní
smlouvy.

Usnesení čl.  9/2/2023
ZO Rusava
bere na vědomí
zprávy a informace o připravenosti stavby „Rusava – rekonstrukce komunikace pěší podél silnice III/43818 –
III. etapa
a schvaluje
realizaci díla v případě poskytnutí dotace ze Zlínského kraje.

Usnesení čl.  10/2/2023
ZO Rusava
bere na vědomí
rozsah vypracované projektové dokumentace a energetického posouzení včetně podkladů k podání žádosti o
dotační podporu na stavby: FVE, AKU Rusava, koupaliště 94,5 kWp

     FVE Rusava, ČOV 20 kWp
a schvaluje
realizaci v případě získání finanční dotační podpory.

Usnesení čl. 11/2/2023
ZO Rusava
bere na vědomí
předložené rozpočtové  opatření  č.11/2022 schválené RO dne 29.12.2022 a rozpočtové opatření  č.1/2023
schválené RO dne 30.01.2023
a schvaluje
rozpočtové opatření č.2/2023 podle předloženého návrhu včetně důvodové zprávy.


